
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hi havia una vegada...la parla 
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Ourense 
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Nota de premsa 

 

La mostra explica d’una manera interactiva l’evolució i el funcionament de la 

facultat més distintiva de l’espècie humana 

 

 

L’Obra Social “la Caixa” i l'Ajuntament  
d’Ourense inauguren l’exposició 
  Hi havia una vegada... la parla! 

 

 

• Hi ha comunicació a diferents nivells i amb diferents complexitats i intensitats; 

fins i tot n’hi ha a escala microscòpica. Els animals es comuniquen. No obstant 

això, tenir la capacitat d’articular pensaments i sentiments, i poder expressar-los 

davant altres éssers és una facultat únicament dels humans. Això és el que ens 

caracteritza com a espècie.  

 

• Hi havia una vegada… la parla! és una exposició que se centra en l’origen i 

l’evolució del llenguatge i que explica quan i com va aparèixer la capacitat de 

parlar en els nostres avantpassats, quines parts del cos humà la van fer 

possible, els aspectes essencials que caracteritzen el llenguatge humà i la 

manera com ha evolucionat.  

 

• L’exposició, organitzada per l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb 

l'Ajuntament d’Ourense, convida a reflexionar sobre alguna cosa tan usual i 

imprescindible i, a la vegada, tan complexe en la nostra vida diària com es la 

parla. 

 

• Els tres blocs en els que es divideix la mostra –la comunicació en els éssers 

vius; la parla: un avantatge de l’evolució; llenguatge més que un codi de signes–

permeten al visitant viure l’experiència d’una aranya mascle en el ritual del 

festeig, inhalar aromes generades com a mitjà de defensa o territorialització, 

simular la veu d’un neandertal o fer servir diferents dispositius de comunicació 

com els sms.  



 

Ourense, 2 de desembre de 2015.- Jesús Vázquez, alcalde d’Ourense;  Marc 
Benhamou, director territorial de CaixaBank a Galicia; i Luis Batista, comissari de 
l'exposició, han inaugurat avui Hi havia una vegada...la parla! Com era la vida dels nostres 
avantpassats abans de la parla i a partir del llenguatge parlat? Quins òrgans permeten 
parlar als humans? Quina relació hi ha entre el llenguatge i l’ús del foc? Els visitants de 
l’exposició Hi havia una vegada... la parla!, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, 
trobaran resposta a aquestes i altres preguntes. 
 
Només els humans podem parlar, i això és possible gràcies a dos factors: un cervell 
apropiat i una laringe en una posició més baixa que la resta de mamífers. L’exposició 
permet fer un recorregut per diversos canals utilitzats en la comunicació cel·lular i animal, 
continua amb la indagació de l’origen de la parla i exposa la relació directa entre la parla i 
diferents manifestacions del comportament simbòlic, i acaba amb una reflexió sobre 
l’origen, la diversitat i l’evolució del llenguatge.  
 

La comunicació en els éssers vius 

 
Es pot dir que hi ha comunicació en el moment en què un ésser viu fa una acció que 
modifica el comportament d’un altre ésser viu.  
 
La comunicació cel·lular fa referència a la tendència de les cèl·lules a moure’s en una 
direcció determinada com a resposta a la influència dels estímuls. Els animals, d’altra 
banda, ja sigui per reproduir-se, alimentar-se, competir o evitar ser depredats, duen a 
terme actes comunicatius amb altres animals que consisteixen en l’intercanvi de senyals.  
 
La forma de comunicació depèn de les característiques pròpies de cada espècie: mentre 
que alguns peixos emeten senyals elèctrics, els ratpenats, en canvi, utilitzen ultrasons. Els 
visitants poden sentir, veure o olorar alguns d’aquests senyals en aquest primer apartat de 
la mostra. 
 
El grau de complexitat del missatge també és molt diferent segons l’espècie. En algunes 
espècies únicament intervé l’instint, mentre que en altres hi ha, a més, un procés 
d’aprenentatge necessari. Un pit-roig, per instint, sempre introdueix el menjar en un orifici 
de color taronja, que és el color de l’interior de la boca del seu pollet; en canvi, una 
femella de ximpanzé ha d’aprendre d’una altra a seleccionar unes llavors determinades.  
 
La parla: un avantatge de l'evolució 

 
No se sap del cert quan va aparèixer la parla, però quan s’estudia l’anatomia dels nostres 
antecessors es pot saber quines espècies estaven fisiològicament preparades per parlar. 
Des del punt de vista antropològic, hi ha dos factors que poden indicar si unes espècies 



determinades posseïen o no llenguatge parlat: la morfologia del cervell i la posició de la 
laringe.  
 
Alguns estudis recents assenyalen l’home de Heidelberg (Homo erectus heidelbergensis) 
com la primera espècie capacitada anatòmicament per parlar. Malgrat tot, el seu 
successor, conegut com l’home de Neandertal, és el primer que presenta clares 
evidències que disposava d’un llenguatge parlat, dominava el foc i tenia un comportament 
simbolicoritual generalitzat.  
 
La capacitat per transmetre i compartir informació a través del llenguatge atorga un 
avantatge adaptatiu. Una societat basada en l’intercanvi d’informació fa més competitius i 
eficaços els seus membres. L’ús del llenguatge, el domini del foc, l’elaboració d’estris 
complexos i el desenvolupament d’un univers simbòlic compartit van ser els elements que 
van marcar l’autèntic sorgiment de la nostra espècie, i aquests elements ja eren presents 
entre els neandertals.  
 

Una escenografia realista mostra un grup d’Australopithecus afarensis als quals la seva 
estructura social, el desconeixement del foc i la falta de capacitat per a la parla els fa 
vulnerables, al costat d’una família de neandertals que, reunits en una conversa al voltant 
del foc, evidencien la seva cohesió social i la seva seguretat. A més, els visitants podran 
parlar, a través d’un simulador, com segurament ho feien els neandertals, amb una 
distorsió de les vocals a, i i u. 
 
Llenguatge, més que un codi de signes 

 
Què és el llenguatge? El llenguatge es pot definir com un sistema de signes codificat en el 
qual la condició necessària perquè hi hagi intercanvi d’informació és que tant l’emissor 
com el receptor coneguin aquest codi. Si es desconeix el codi, és impossible emetre o 
desxifrar un missatge.  
 
Encara no sabem amb una certesa absoluta quin és l’origen de les llengües o idiomes. La 
teoria més acceptada és la de l’origen únic: d’un mateix grup que va sortir de l’Àfrica 
procedeix tota la població actual i, amb ella, tota la diversitat lingüística.  Sabem que una 
llengua es manté viva si hi ha parlants que la utilitzen. Al llarg del temps la llengua 
experimenta transformacions o adaptacions constants que tenen lloc a conseqüència del 
contacte amb altres llengües, amb altres realitats, amb avenços tècnics, científics i 
tecnològics, i també amb les realitats socials de les persones que la fan servir.  
 
La interacció entre la llengua i els avenços tecnològics origina mutacions perceptibles en 
l’ús del llenguatge, de manera que tant el llenguatge com el dispositiu utilitzat per emetre 
el missatge reflecteixen un temps: el temps en el qual s’inscriuen. El llenguatge 
evoluciona alhora que ho fem nosaltres.  



 
Un gran calidoscopi en el qual els visitants es veuen immersos en un flux continu 
d’estímuls visuals i sonors, i la pluralitat de personatges i llengües deixen constància de la 
diversitat lingüística i cultural com a punt i final de l’exposició.  

 

 

Hi havia una vegada...la parla! 
Del 2 de desembre de 2015 al 14 de gener de 2016 

 
Inauguració: dimecres 2 de desembre, a les 13 h. 
 

Lloc: carpa instal·lada carpa instalada al Parc de Barbaña 

Ourense 

 

Horario:  

De dilluns a divendres, de 12.30 a 14 h i de 17 a 21 h 
Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 hores de 17 a 21 h 
Dies laborables no lectius: 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de desembre de 2015 i 4 i 5 de gener de 
2016, de 10.30 a 14 hi de 16.30 a 21 h 
Horari extraordinari: 24 i 31 de desembre, de 11 a 14 h 
Dies 25 de desembre de 2015 i 1 de gener de 2016. Tancat 
Dia 6 de gener de 2016, d'11 a 14 hi de 17 a 21 h 
Visites escolars: prèvia cita al telèfon 902 906 666 

 
Entrada gratuïta 

 

Servei d’informació Obra Social Fundació “la Caixa” 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Telèfon 902 22 30 40  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació de “la Caixa” 

 Victoria Lobato – vlcomunicacion@vlcomunicacion.com. Tel. 629 732351 
 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


